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КАЛЕНДАР 
 

29 юни - Честване на Светите апостоли Петър и 

Павел (Петровден) 

Ден на река Дунав 

Празник на градовете Белоградчик, Етрополе, 

Лясковец, Павликени и Своге 

Ден на занаятите 

30 юли - Събор на 12 апостоли, имен ден: Апостол 

1 юли - Св. Врач, имен ден: Дамян, Кузман 

Ден на билкаря и на народния лечител. 

Международен ден на архитектурата 

2 юли - Международен ден на спортния журналист 

5 юли - Празник на град Велинград 

Празник на служителите на МВР 

План за действие по Стратегията за намаляване на бед-

ността и насърчаване на социалното включване 

На 25 юни 2015 г. в Министерството на труда и социалната 

политика се състоя заседание на междуинституционалната 

работа група, разработваща Плана за действие за 2015 – 

2016 г. по Националната стратегия на Р България за нама-

ляване на бедността и насърчаване на социалното включва-

не. Национален алианс за социална отговорност участва в 

заседанието като редовен член на работната група. Заседа-

нието беше открито от г-н Лазар Лазаров, заместник-

министър на труда и социалната политика. Той благодари за 

приноса и предложенията за мерки и дейности, предложени 

от отделните участници в работната група, като поясни, че 

за съжаление част от предложенията се е наложило да не 

бъдат приети, тъй като Планът за действие касае единстве-

но изпълнение на самата Стратегия, а не пожелателни дей-

ности по принцип.                                                 Вижте повече 

 

Дискусия „Европейски решения срещу неформалната 

икономика“ 

На 26 юни 2015 г. Национален алианс за социална отговор-

ност участва в дискусия на тема „Европейски решения сре-

щу неформалната икономика“. „Въпросът за недекларирания 

труд е много остър за европейските страни. Синдикатите 

поставят с голяма острота проблема за т.нар. социален дъм-

пинг – идва евтина работна ръка от Европа и подбива цена-

та на труда, а това е нетърпимо,“ посочи г-н Георги Пиринс-

ки, депутат от Европейския парламент. Мнението на бизнеса 

по темата е, че фирмите, които използват недеклариран 

труд, са с огромно нечестно конкурентно предимство, защо-

то не плащат данъци и осигуровки, а заплащането на труда 

е два пъти по-ниско. По неговите думи крайно недоволни са 

и данъчните и осигурителните институции, защото дължими-

те им постъпления ги няма.                                 Вижте повече 

НОВИНИ ОТ НАСО 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1611-2015-06-26-14-26-30
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1612-2015-06-26-15-08-08
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Работна среща за обмяна на опит между екипите на 

ЦСРИ от Северна България 

От 24 до 26 юни 2015 г. в Троянския манастир се прове-

де работна среща за обмяна на опит и споделяне на 

добри практики между екипите на социалната услуга 

Център за социална рехабилитация и интеграция в Се-

верна България. В срещата взеха участие 28 специа-

листи от градовете Видин, Лом, Димово, Велико Търно-

во и Павликени – ръководители, социални работници, 

кинезитерапевти, рехабилитатори, трудотерапевти, пе-

дагози и други. Обмяната на опит бе организирана по 

инициатива на представителствата на Национален али-

анс за социална отговорност (НАСО) във Видин и Вели-

ко Търново.                                                    Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Европейският парламент даде зелена светли-

на на Плана "Юнкер" за 315 млрд. евро 

 Евродепутати обсъдиха достъпа на европейс-

ките пациенти до качествена медицинска гри-

жа 

 Стартира шестото издание на конкурса 

„Достъпен град“ - европейската награда за 

достъпни градове 

 Генералният директор на МОТ посети Бълга-

рия 

 Министерски съвет прие Плана за действие по 

КООНПХУ 

 Кръгла маса „ЗА икономика на светло“ се про-

веде в София 

 Групата за приятелство България – Швеция в 

българския парламент обсъди социалните по-

литики 

 МТСП представи резултати от мерките за зае-

тост на предходния програмен период 

 Утвърдена е класификация за разработване на 

бюджетите за следващите три години 

 Първо заседание на КН на ОП "Добро управле-

ние" 

 Информационен ден по ОП "Наука и образова-

ние за интелигентен растеж" 

 Филиал на Медицински университет - Варна ще 

бъде открит във Велико Търново 

 Правителството отпусна още 89 хиляди лв. за 

ученици с изявени дарби 

 В клас може да има над 5 деца със специални 

потребности 

 Съветът на Европа: Всички случаи на сексуал-

на злоупотреба с деца да се криминализират 

 Международен форум „Ролята на бизнес орга-

низациите в подкрепа на предприемачеството” 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1622-2015-06-29-04-14-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2345-315-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2345-315-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2337-2015-06-27-07-28-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2337-2015-06-27-07-28-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2337-2015-06-27-07-28-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2326-2015-06-27-06-42-44
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2326-2015-06-27-06-42-44
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/2313-2015-06-27-05-35-33
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/2325-2015-06-27-06-02-19
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/2324-2015-06-27-05-58-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2324-2015-06-27-05-58-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2319-2015-06-27-05-43-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2319-2015-06-27-05-43-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2322-2015-06-27-05-56-29
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2322-2015-06-27-05-56-29
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2321-89
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2321-89
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2329-5-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2329-5-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2317-2015-06-27-05-41-21
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2317-2015-06-27-05-41-21
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2315-2015-06-27-05-37-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2315-2015-06-27-05-37-09
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 EASPD: МВФ призовава за социални инвести-

ции за справяне с неравенствата 

 100 фирми държат 80% от икономиката в Бъл-

гария 

 Стажуването – най-бързият път към пазара на 

труда за младежите 

 Съветът на Европа: Бавен напредък на Бълга-

рия по защитата на правата на човека 

 Проучване: 37 на сто готови за родители на 

заплата 

 Над 13% от предприятията планират да разк-

рият нови работни места през следващата го-

дина 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Чакащите за личен асистент - с нова възмож-

ност чрез проекти на общините 

 Три общини получават 8 млн.лв. за социално 

включване на роми и други уязвими групи 

 Ново изследване в България при съмнение за 

аутизъм 

 В Стара Загора стартира проект "Хипотерапия 

на деца с генерализирани разстройства в раз-

витието" 

 Община Ивайловград подпомага семейства с 

репродуктивни проблеми 

 Среща „Социално включване на правонаруши-

тели чрез иновативни модели на социални 

предприятия” в Пазарджик 

 Международна социална служба представи 

Наръчник по приемна грижа за професиона-

листи 

 Община Карнобат подписа договор за разкри-

ване на обществена трапезария 

 ЦОП-Белене отпразнува своя първи рожден 

ден 

 На обществен форум в Плевен дискутираха 

добри практики в затворите 

 Община Бургас кандидатства за европейски 

средства в подкрепа на възрастните и хората с 

увреждания 

 Нова спортна зала за децата от кризисния цен-

тър в Пловдив 

 Две услуги в общността ще бъдат разкрити в 

Кюстендил 

 Представиха семейно ориентирани политики в 

Търговище 

 Мобилни екипи ще изследват потребностите 

на децата в риск в Община Гърмен 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2344-easpd
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Община Русе набира персонал за седем соци-

ални услуги 

 „Бултиш” помага на хората с увреждания в 

Кърджали 

 ЧЕЗ спечели награда за социално-отговорна 

кампания 

 Проект на Постановление на Министерския съ-

вет за приемане на Наредба за Административ-

ния регистър 

 Проект на Постановление на Министерския съ-

вет за изменение и допълнение на Постановле-

ние на Министерския съвет № 90 от 26.05.2000 г. 

за условията и реда за предоставяне на стипен-

дии на студентите, докторантите и специализан-

тите от държавните висши училища 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

 Проект на Постановление за одобряване на до-

пълнителни трансфери по бюджетите на общи-

ните за 2015 г. за финансово осигуряване на 

дейностите по Национална програма 

„Оптимизация на училищната мрежа”, одобрена 

с Решение № 299 на МС от 2015 г. 

ИНТЕРВЮ РАБОТА 

КУЛТУРА 

 Приемат се предложения за присъждане Наг-

радите на Столична община за ярки постиже-

ния в областта на културата за 2015 г. 

 Читалище в Обзор се нанесе в собствена 

сграда 

 Деца с увреждания изработиха уникални 

творби по време на арт пленер във Велико 

Търново 

 Софийската опера с благотворителен спекта-

къл в помощ на болно дете 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

 Люк Зелдерло: Пресечната точка между дос-

тавчиците на социални услуги и социалното 

предприемачество е повече от една  

 Д-р Лидия Маринова: Община Варна слага в 

приоритета на своите дейности социалните 

дейности и здравеопазването 

 Ако имате идея да подобрите живота на деца-

та у нас, "Промяната" е за вас 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2333-2015-06-27-07-01-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2333-2015-06-27-07-01-57
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2338-2015-06-27-07-33-54
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2338-2015-06-27-07-33-54
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2340-2015-06-27-07-41-49
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2340-2015-06-27-07-41-49
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1727
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1727
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1727
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1724
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1724
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1724
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1724
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1724
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1724
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1721
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1721
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1733
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1733
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1733
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1733
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1733
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1733
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2353-2015-2
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2353-2015-2
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2353-2015-2
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2347-2015-06-27-08-23-12
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2347-2015-06-27-08-23-12
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2328-2015-06-27-06-44-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2328-2015-06-27-06-44-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2328-2015-06-27-06-44-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2327-2015-06-27-06-43-45
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2327-2015-06-27-06-43-45
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2355-2015-06-27-10-34-03
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2355-2015-06-27-10-34-03
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2355-2015-06-27-10-34-03
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2356-2015-06-27-10-37-05
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2356-2015-06-27-10-37-05
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2356-2015-06-27-10-37-05
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/2335-2015-06-27-07-22-31
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/2335-2015-06-27-07-22-31


Бр. 26(4)/29.06.2015 г. 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

30 юни - Благоевград, Форум на социалните услуги 

Темата на форума е „Междуинституционално партньорст-

во – гаранция за качество на социалните услуги“. Форумът 

се организира от представителството на Национален али-

анс за социална отговорност за Благоевград – Център за 

социална рехабилитация и интеграция, гр. Благоевград, 

съвместно с Община Благоевград. В срещата ще участват 

представители на общини от региона, РДСП-Благоевград, 

НПО, специалисти от различни социални услуги от област-

та.  Във фокуса ще бъдат поставени добрите практики за 

предоставяне на социални услуги и механизмите за между-

институционално партньорство в региона. 

7 юли - Ловеч, Обучение „Мястото на социалното предпри-

емачество в ЦСРИ“ 

Събитието се организира от Сдружение "Граждански иници-

ативи-Ловеч", което е представителство на НАСО за об-

ластта с подкрепата на НАСО. Обучението е предназначе-

но за специалисти от социалния сектор, хора с увреждания 

и техните семейства и заинтересовани страни по темата 

за социалното предприемачество. Програмата е разделена 

на теоретична и практическа част. 

9 юли - София, Национална приемна на АСП и НАСО 

Предстоящата приемна ще бъде посветена на ЦСРИ и раз-

работващата се в момента нова методика. Можете да изп-

ращате Вашите писмени въпроси, казуси и проблеми, които 

срещате в практиката си в услугата „ЦСРИ“  към експерти-

те на Агенция за социално подпомагане на адрес so-

fia@naso.bg до 30 юни 2015 г. Отговор на поставените от 

Вас въпроси ще получите или в рамките на приемната, нас-

рочена за 9 юли, или - в случай че не можете да присъства-

те лично на консултативната среща - по електронен път.  

9 - 10 юли - Ямбол, Работна среща от цикъла „Заедно мо-

жем повече“ 

Целта на тези срещи е да се организира форум за предста-

вяне на работни казуси, пространство за споделяне, съв-

местно търсене на алтернативи и работни хипотези за 

справяне с възникналите проблеми, като успоредно с това 

се създава място за взаимна подкрепа и усвояване на нови 

знания. За 2015 г. мотото на срещите е „Споделянето на 

добри практики - път към повишаване качеството на соци-

алните услуги. Срещата е разделена условно на две части - 

семинар, предназначен за ръководителите на социалните 

услуги на тема „Екипът – предизвикателство и ресурс за 

повишаване на качеството на социалните услуги”; и работ-

на среща на тема „Новите резидентни услуги и мястото на 

съпътстващите услуги в общността в процеса на деинс-

титуционализация”. Гост - лектор ще бъде Весела Банова. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Радостина Пирева, директор на управление „Социални 

грижи и услуги“ в Община Несебър и представител  

на НАСО за Несебър, която на 29 юни празнува  

своя рожден ден. 

 

Жителите и гостите на градовете Белоградчик, Етро-

поле, Лясковец, Павликени и Своге, които на 29 юни 

празнуват празник на своите градове. 

 

Денчо Бояджиев, кмет на община Разград , който на  

2 юли празнува своя рожден ден. 

 

Жителите и гостите на град Велинград, които празну-

ват Празника на града на 5 юли. 

http://naso.bg/component/icagenda/287-30-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/294-07-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/294-07-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/292-09-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/293-09-10-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/293-09-10-07-2015?Itemid=383
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ПРЕДСТОЯЩО 

29 юни – София, Кръгла маса на високо равнище 

„Младежката заетост – предизвикателства и решения“, съв-

местна инициатива на Европейската сметната палата и Смет-

ната палата на България 

30 юни – Краен срок за подаване на годишни отчети на 

ЮЛНЦ 

Стамболийски, Възможностите за работа с модула „Е – 

кандидатстване“ чрез Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от Европейс-

кия съюз до 2020 година (ИСУН – 2020). Представяне 

на процедурите по ОПРЧР „Активни“ и „Ново работно 

място 2015“, както и на възможности за кандидатстване 

по ОПНОИР до края на 2015г. 

1 юли – София, Заседание на Комисията по труда, социална-

та и демографската политика на Народното събрание 

София, Интерпред, Дни на кариерата за заети лица 

3 юли – Варна, Информационен ден за представяне на нови-

те възможности за финансиране по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

15 - 17 юли - Донегал (Ирландия), Обучение "Борба с бед-

ността и социалното изключване, достоен живот за всички, 

младеж, гражданско участие, хармонично развитие", по про-

ект LADDER, НСОРБ 

19 - 23 юли - Пътуващ семинар по маршрут - София – Буда-

пеща – Виена – София на тема: „Управление на местните 

финанси в Австрия”, НСОРБ 

22 - 24 юли - Загреб (Хърватска), Обучение "Борба с бедност-

та и социалното изключване, достоен живот за всички, мла-

деж, гражданско участие, хармонично развитие", по проект 

LADDER, НСОРБ 

4 - 6 ноември - Атина (Гърция), Обучение "Борба с бедността 

и социалното изключване, достоен живот за всички, младеж, 

гражданско участие, хармонично развитие", по проект LAD-

DER, НСОРБ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо 

кандидатстване) 

Reach for Change в България – ПРОМЯНАТА (30 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

Награди за социално предприемачество SEIF (30 юни 2015 г.) 

Грантове за НПО за намаляване на бедността и насърчаване 

на социалната справедливост (30 юни 2015 г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 

България-Румъния” (30 юни и 30 септември 2015 г.)  

Програма за социално предприемачество за нестопански орга-

низации (3 юли 2015г.) 

Покана за подаване на проектно предложение от Швейцарско-

то междинно звено (6 юли 2015г.) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капа-

цитет на МСП” (08.07; 08.09 и 08.11.2015 г.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”  (10 юли 2015 г. и 6 януари 2016 г.)  

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Европейски фотоконкурс „Да живеем заедно“ (15 юли 2015 г.) 

Конкурс за млади таланти „Евробет Талант“ (24 юли 2015г.) 

Предложения за участие в Дарителска кампания „Избери, за 

да помогнеш" (1 август 2015г.) 

Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop за 

професионално образование (21 август 2015г.) 

Покана за представяне на предложения по Третата програма 

на ЕС за здравето (15 септември 2015г.) 

Google Impact Challenge (30 септември 2015г.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 октомври 2015 г.) 

Прием по набиране на заявки от работодатели по схема 

„Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
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